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লমরাস সূবে পাওয়্া হারাম সম্পবদর হুকমু কী? 
প্রশ্নঃ  

োো হারাম পবে অেথ উপাজথন কবর োকবল তার মৃতুযর পর সন্তাবনর 

জনয লমরাস সূবে পাওয়্া সসই সম্পদ সভাগ করা লক জাবয়্য হবে?  

প্রশ্নকারী- সালজদ 

উত্তরঃ  

মালয়্যবতর সরবে যাওয়্া হারাম সম্পদ তার সন্তান ো অনয সকাবনা 

ওয়্ালরস সভাগ করবত পারবে না। হারাম সেথােস্থায়্ই হারাম। মালয়্যবতর 

জনয সযমন তা হারাম লিল, ওয়্ালরসবদর জনযও হারাম। ওয়্ালরসবদর 

কতথেয, হারাম অংশটুকু প্রকৃত মাললকবক, লকংো মাললক না পাওয়্া 

সগবল মাললবকর ওয়্ালরসবদর লনকট লিলরবয়্ সদয়্া। যতক্ষণ মূল মাললক 

ো মাললবকর ওয়্ালরসবদর পাওয়্া যাবে, ততক্ষণ লভন্ন সকাবনা সুবযাগ 

সনই। মূল মাললক ো ওয়্ালরসবদর পলরচয়্ জানা না োকবল ো েুুঁবজ সের 

করা সম্ভেপর না হবল, ওই সম্পদ সওয়্াবের লনয়্ত েযতীত শুধ ু

হারাবমর দায়্ভার সেবক মুলির উবেশয মূল মাললবকর পক্ষ হবত যাকাত 

গ্রহবণর উপযুি গলরেবদর মাবে সাদাকা কবর লদবত হবে লকংো 

মুসললমবদর জনকলযাণমলূক সকাবনা কাবজ ো লজহাবদর কাবজ েযয়্ 

করবত হবে। যাবত মাললক তার সম্পদ না সপবলও এর সওয়্ােটুকু সপবয়্ 

যান। মালয়্যবতর ওয়্ালরসবদর মবধয যাকাত গ্রহবণর উপযুি গরীে 

অসহায়্ সকউ োকবল প্রবয়্াজন পলরমাণ সসও রােবত পারবে।  

পক্ষান্তবর ওয়্ালরসরা যলদ এ হারাম সম্পদ লনবজরাই সভাগ কবর, মাললক 

ো তার ওয়্ালরসবদর লনকট লিলরবয়্ সদয়্ার সচষ্টা না কবর, তাহবল এ 

হারাবমর দাবয়্ আলেরাবত তাবদরবকও পাকড়াও করা হবে।  

িাতওয়্া নাম্বার:263                        প্রকাশকালঃ16-07-২০২১ ইং 
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ইেবন তাইলময়্া রহ. (৭২৮ লহ.)- এর মাজমুউল িাতাওয়্ায়্ এবসবি,  

: عن رجل مراب خلف ماال وولدا وهو يعلم حباله. فهل يكون املال وسئل
 . حالال للولد ابملرياث؟ أم ال؟

: أما القدر الذي يعلم الولد أنه راب فيخرجه إما أن يرده إىل أصحابه فأجاب
 (307/ 29جمموع الفتاوى )–إن أمكن وإال تصدق به. 

“ইেবন তাইলময়্া রহ.সক লজবেস করা হবয়্লিল, এক সুদবোর েযলি 

লকি ুসম্পদ ও সন্তান সরবে মারা সগবি। সন্তান তার লপতার সুদ োওয়্ার 

লেষয়্লট জানত। সন্তাবনর জনয লমরাস লহবসবে এ সম্পদ হালাল হবে 

লক?   

লতলন উত্তর সদন, যতটুকু পলরমাণ সুবদর েবল সন্তাবনর জানা আবি, 

ততটুকু পলরমাণ পৃেক কবর সিলবে। সম্ভেপর হবল মলূ মাললকবদর 

লিলরবয়্ সদবে। অনযোয়্ সাদাকা কবর সদবে।” -মাজমুউল িাতাওয়্া: 

২৯/৩০৭  

ইেবন আলেদীন রহ. (১২৫২ লহ.) েবলন,  

علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غريه فعليه أن يقضيه من الرتكة،  وإن
وإن مل يقض فهو مؤاخذ به يف اآلخرة، وإن مل جيد املديون وال وارثه صاحب 

–صدق املديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ يف اآلخرة. الدين وال وارثه فت
 (، كتاب اللقطة283/ 4الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )

“ওয়্ালরসবদর যলদ জানা োবক সয, আত্মসাৎ ো অনয সকাবনা সদনা 

মালয়্যবতর ঘাবড় লিল, তাহবল তাবদর কতথেয; মালয়্যবতর সরবে যাওয়্া 

সম্পদ সেবক তা পলরবশাধ কবর সদয়্া। পলরবশাধ না করবল আলেরাবত 

তাবদরবকও পাকড়াও করা হবে।  
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যলদ সদনাদার ো তার ওয়্ালরসরা পাওনাদার ো তার ওয়্ালরসবদর না 

পায়্, তাহবল সদনাদার ো তার ওয়্ালরসরা পাওনাদাবরর পক্ষ সেবক 

সাদাকা কবর লদবল আলেরাবত দায়্মুি হবয়্ যাবে।” –রেুল মুহতার: 

৪/২৮৩  

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

২৮-১১-১৪৪৩ লহ. 

২৯-০৬-২০২২ ঈ. 


